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Verksamhetsplan Swedtrain 2020 
Syfte med verksamheten 
Swedtrain är branschorganisationen för företag som är verksamma inom Sveriges järnvägsindustrier.  

Swedtrain arbetar för att stärka järnvägsindustrins och medlemsföretagens konkurrenskraft samt för 
att förbättra järnvägens funktion och att nå uppsatta klimatmål. För att lyckas med detta vill vi skapa 
goda förutsättningar för ett effektivt och robust järnvägssystem genom att driva på utvecklingen och 
förutsättningarna för kompetensförsörjning, forskning, export, effektiva och säkra 
myndighetsprocesser samt tydliga spelregler i den omreglerade järnvägssektorn. 

Swedtrain ska vara ett nätverk för och representera vår del av järnvägsbranschen i relation till 
beslutsfattare och andra aktörer kopplade till branschen. Swedtrain ska också informera 
medlemsföretagen om nyckelfrågor för industrins utveckling.  

Swedtrains budskap 
Swedtrains gemensamma arbete har summerats i 8 olika budskapsområden. Dessa är utvecklade i 
Budskapsplattformen (Bilaga 1) 

• Nya Stambanor: Sverige behöver bygga nya stambanor för att öka spårkapaciteten, skapa 
förutsättningar för mer miljövänliga transporter och för att kunna transportera mer gods på 
järnväg.  

• Kompetensförsörjning: För att möta en ökad efterfrågan av transporter på järnväg så måste 
framtidens kompetensförsörjning säkras. 

• Forskning och Utveckling: Järnvägsrelaterad forskning och utveckling är en nyckelfaktor för 
att säkerställa en långsiktigt fungerade järnväg 

• Gods: Godstransporter på järnväg måste öka för att minska transportsektorns klimatutsläpp.  
• ERTMS: ERTMS ger pålitligare trafik och lägre underhållskostnader  
• Järnvägsunderhåll: Svensk järnväg lider av en stor underhållsskuld. Den behöver kartläggas, 

finansieras och jobbas bort för att järnvägen ska nå acceptabel funktionalitet.  
• Digitalisering: Digitaliseringen skapar förutsättningar för att höja järnvägens effektivitet och 

för att ge resenärerna en smidigare resa 
• Järnvägens organisation: Järnvägens organisation i Sverige måste bli effektivare 

År 2020 är följande områden prioriterade för Swedtrains gemensamma arbete:  

- Nya Stambanor/ Mer kapacitet  
- Kompetensförsörjning 
- Gods 

Dessa områden kan justeras under året beroende på utvecklingen i branschen etc. och beslutas av 
styrelsen.  För varje prioriterat område utses en huvudansvarig styrelsemedlem som tillsammans 
med generalsekreterare ansvarar för framdrift och genomförande av aktiviteter.  
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Aktiviteter 
Swedtrains aktiviteter har grupperats inom ett antal verksamhetsområden, dock kan 
omprioriteringar behöva göras under året bland annat utifrån vad som tillkommer i form av ”ej 
planerade” ärenden från myndigheter eller järnvägssektorn i övrigt. Swedtrains verksamhetsmodell 
bygger på ett starkt engagemang från medlemsföretagen och att de bidrar till en stor del av arbetet 
som krävs för framgång. 

 

1 Omvärldsbevakning 
Ha koll på vad som händer, ändrade regelverk, statliga satsningar m.m. 
 
Generalsekreterare och övriga medlemmar deltar vid konferenser och nätverksmöten med 
myndigheter, föreningar, etc. Löpande information från dessa event sprids till medlemsföretagen.  

- Delta i Trafikverkets Näringslivsråd 
- Delta i Svenskt Näringslivs samverkansgrupp för infrastruktur och transporter 
- Medverka vid 2–3 UNIFE möten / år 
- Löpande informera medlemmar om UNIFEs aktiviteter etc.  

 

2 Påverkan / Lobbying 
Järnvägsindustrin är en viktig framtidsbransch för Sverige. Vi ska arbeta med att sprida kunskap om 
branschens betydelse och potential (export, sysselsättning, innovation) samt göra den mer känd. Vi 
ska arbeta för att påverka beslutsfattare genom att bistå med fakta och kunskap.   

• Fortsatt driva arbetet med Riksdagens Järnvägsgrupp 
- Genomföra 2-3 frukostmöten/år 

• Genomföra möten med riksdagsledamöter / kommunpolitiker 
- Generalsekreterare + ev. 1 styrelseledamot medverkar vid mötena 
- Mål 5 möten / år 
- Löpande uppdatering av en lista på utvalda stakeholders som är viktiga att träffa.  

• Skriva remissvar på relevanta utredningar 
• Uppdatera Swedtrains budskapsplattform och kommunikationsplan som bas för 

påverkansarbetet 

3 Kommunikation & Evenemang  
Vi ska arbeta med tydlig och effektiv kommunikation som lyfter våra budskap och leder mot 
gemensamma mål. Via våra evenemang ska vi även skapa förutsättningar för nätverkande och 
möten.  

Kommunikation 
• Färdigställa Swedtrains kommunikationsplan 
• Utförs enligt Swedtrains kommunikationsplan (Bilaga 2), som bland annat innehåller följande 

aktiviteter 
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- Översyn av hemsidan och informationen vi publicerar där 
- Lyfta våra viktiga frågor i korta inlägg på Twitter 
- Skapa mer aktivitet på vår LinkedIn-sida 
- Publicera 2–3 debattartiklar / år i relevant media 
- Löpande informera Swedtrains medlemsföretag om relevanta händelser och 

information 

Evenemang 
• Genomföra 1 större konferens/år – Järnvägsdagen 
• Aktiv närvaro i Almedalen 

- Seminarium 
- Delta på andras möten & event  

• Bjuda in till föreningsmöten. Minst 2 per år.  
• Besöka Innotrans, Transportforum och andra relevanta evenemang för att sprida föreningens 

budskap.  
 

4 Branschsamverkan 
Det är angeläget att organisationerna i branschen så långt som möjligt agerar samordnat och med 
en gemensam röst. Vi blir starkare och mer trovärdiga både mot politiker och mot myndigheter.  

• Swedtrain är en av parterna i Järnvägsbranschens Samverkansforum (JBS) och är  
- Representerade i styrelsen 
- Medverkar i initiativen 

 Kompetensförsörjning 
 Kommunikation 

- Medverkar i TTT genom att: 
 Swedtrains Punktlighetsansvarig (utses av Swedtrains styrelse) är med i TTTs 

referensgrupp.   
 Representanter från minst 2 medlemsföretag medverkar i TTTs effektområde 

fordon 
• Samverka med närliggande & relevanta branschorganisationer 

- BTO, FSJ, Järnvägsklustret, SWERIG, Teknikföretagen, BI m.fl. 
 

5 Forskning, Innovation och Kompetensförsörjning 
Verka för att företagen kan få rätt kompetens och att forskningsmedel tillförs vår sektor. 

• FoU-gruppen utser årets bästa examensarbete 1 gång per år 
• Av styrelsen utsedd representant och Generalsekreterare deltar i Trafikverkets Shift2Rail-råd  
• Fortsätta arbetet med att utveckla och genomföra Swedtrains praktikprogram sommaren 

2020.  
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6 Utveckling av Swedtrain 
Stärka Swedtrains varumärke som organisation och bransch 

• Kansliet ska besöka minst 5 medlemsföretag / år 
• Utveckla arbetet med Swedtrains budskapsplattform, arbetssätt och fokusområden 
• Se över avgiftsstrukturen för medlemskap i Swedtrain.  
• Aktivt verka för att värva nya medlemsföretag 

Organisation 
Styrelse  
Styrelsen består av 5-9 ledamöter varav en ordförande, vid behov kan styrelsen även välja in 
adjungerande ledamöter. Ledamöter väljs på ett år. Sammansättningen av styrelsen ska på ett 
balanserat sätt representera medlemsföretagen samt täcka in intresse- och kompetensområden som 
svarar mot föreningens intresseområden. Ledamöterna bör komma från olika sektioner och olika 
medlemskategorier.   
 
Styrelsen driver och utvecklar föreningens organisation och verksamhet i enlighet med  
föreningens syfte, verkar för branschen och för dess talan. 
Styrelsen utövar tillsyn över att verksamheten fungerar, följer upp att verksamhetsplan och budget 
följs. 
Styrelsen tillsätter och avskaffar arbetsgrupper allt efter behov. 

Generalsekreterare / Kansli 
Föreningen har sitt kansli på Teknikföretagens Branschgrupper AB som svarar för den dagliga 
verksamheten. Generalsekreteraren ska i samråd med styrelsen: 

• Säkerställa att den löpande verksamheten följer fastställd verksamhetsplan och budget 
• Bedriva och prioritera verksamheten i enlighet med fastställda mål, budgetplaner och 

prioriteringar 
• Driva och utveckla verksamheten med mål att synliggöra branschen och öka medlemsnyttan 
• Skapa effektiva informationsflöden  
• Delta på styrelsemöten 
• Utarbeta förslag på budget för verksamheten 
• Representera föreningen i externa sammanhang 
• Förvalta föreningens servicebolag 

 

Fokusområden / Arbetsgrupper 
För att på bästa sätt tillvarata specialintressen bland medlemmarna kan föreningen välja att 
organisera ett antal arbetsgrupper och andra grupperingar, beslutade av styrelsen 

UNIFE 
Swedtrain är medlemmar i UNIFE och aktiva deltagare i ”National Association – committee” 
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